
Reykjavík, 23. apríl 2019 
R19040210

Alþingi - nefndasvið 
Austurstræti 8-10

101 Reykjavík

Efni:
Umsögn Mannréttindaskrifstofu 
Reykjavíkurborgar á frumvarpi til laga um 
kynrænt sjálfræði, 149. löggjafarþing 2018- 
2019, þingskjal 1184- 752. mál.
Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar fagnar frumvarpi til laga um kynrænt sjálfræði. Frumvarpið er í anda 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar sem var samþykkt í borgarstjórn árið 2016 (fyrst samþykkt 2006). Um 
hana var þverpólitísk samstaða. Stefnan miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til 
uppruna, þjóðernis, stéttar, tungumáls, litarháttar, trúarbragða, lífs-, stjórnmálaskoðana, trúleysis, kyns, 
kynhneigðar, kynvitundar, kyntjáningar, kyneinkenna, aldurs, fötlunar, holdafars, líkamsgerðar, heilsufars, 
atgervis eða annarrar stöðu.

Í anda mannréttindastefnunnar hafa verið settir upp sérklefar í sundlaugum Reykjavíkurborgar sem eru meðal 
annarra ætlaðir fólki sem ekki kýs að skilgreina sig innan tvíhyggjukerfisins karl og kona. Frumvarp til laga um 
kynrænt sjálfræði og möguleiki fólks á kynhlutlausri skráningu fellur mjög vel að þessu framtaki sem verður 
vonandi fleiri sveitarfélögum til eftirbreytni. Frumvarpið ber þess skýr merki að hafa verið unnið í samráði við 
hinsegin fólk sem hefur ríkra hagsmuna að gæta varðandi frumvarpið. Það er greinilegt að mikið samráð var haft 
við bæði hinsegin fólk og fagfólk sem að efni frumvarpsins koma og skín það í gegn í vandaðri greinargerð 
frumvarpsins.

Regnhlífasamtök hinsegin félagasamtaka í Evrópu ILGA Europe gefa árlega út Regnbogakort, sjá hjálagt, sem 
sýnir lagalega stöðu hinsegin fólks í hverju og einu landi Evrópu. Löndum eru gefin stig eftir ýmsum þáttum í 
lagasetningu sem snýr að hinsegin fólki. Ísland var á meðal efstu landanna þar til fyrir um þremur árum síðan og 
hefur lækkað á ári hverju og deilir nú sæti með löndum á borð við Ungverjaland en er ekki með svipaða 
stigagjöf og Norðurlöndin eins og áður var. Löggjöf á sviði hinsegin málefna hefur ekki tekið neinum 
breytingum frá árinu 2012 á meðan réttindabaráttu hinsegin fólks hefur fleytt fram. Staða Íslands á 
Regnbogakortinu undirstrikar þörfina á að ofangreint frumvarp verði að lögum.

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar vill koma eftirfarandi ábendingum á framfæri er varða 
tímamörk og ábyrgð vegna einstakra atriða frumvarpsins:

Í 6. gr. er kveðið á um möguleika fólks á kynhlutlausri skráningu kyns. Skuli kynhlutlaus skráning vera möguleg 
á eyðublöðum, umsóknum og opinberum skilríkjum á vegum opinberra stofnana sem og í skráningarkerfum 
einkaaðila. Í ljósi þess hve flókin þessi mikilvæga aðgerð er, er mikilvægt að þessum breytingum verði sett 
tímamörk og að eftirlit verði haft með breytingarferlinu.

Í 12. og 13. gr. er fjallað um teymi Landspítala um kynvitund og breytingar á kyneinkennum annars vegar 
fullorðinna og hins vegar barna. Báðar greinar fjalla um að teymið skuli setja sér verklagsreglur sem skulu vera í 
samræmi við viðurkenndar vinnureglur á alþjóðlegum vettvangi. Mannréttindaskrifstofa telur mikilvægt að 
tilgreind verið tímamörk í þessari vinnu þar sem mikilvægt er að verklagsreglur teymanna verði tilbúnar sem 
fyrst.



Í 1. ákvæði til bráðabirgða er fjallað um að ráðherra muni skipa starfshóp til að fjalla um málefni barna sem 
fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar telur mikilvægt að þeirri vinnu 
verið hrundið af stað sem fyrst og henni sett tímamörk vegna þess hve mikilvægt er að vernda réttindi barna með 
ódæmigerð kyneinkenni.

Virðingarfyllst,

f.h. mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar, 
Guðrún Elsa Tryggvadóttir, 

lögfræðingur
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